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Evrencan Gündüz 
Hedendaagse mix van jazz & blues

Evrencan Gündüz is een jonge 
artiest, die bekend staat om zijn 
verrassende mix van blues, rock, 
jazz en volksmuziek. Hij groeide 
op tussen de klanken van 
muzikale helden als B.B. King, 
Jimi Hendrix, Albert Collins en 
James Brown, maar creëerde 
ondertussen een volkomen 
eigen muzikaal universum. 
In zijn zelfgeschreven werk 
en sympathieke videoclips 
staat zijn sterke geloof in de 
verbindende kracht van muziek 
centraal, wat ook voelbaar is op 
het podium. 

Evrencan Gündüz ― zang en gitaar
Ozan Tura ― klarinet &  saxafoon  
Kaan Ahıskalı ― kajon

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

HA CONCERTS
20:15 



Yüzyüzeyken 
Konuşuruz
Alternatieve rock

Yüzyüzeyken Konuşuruz startte 
als het project van Kaan Boşnak, 
die als jonge songwriter zelf 
liedjes opnam en uitbracht op 
het internet. De filmpjes werden 
snel razend populair, waarna 
Boşnak een samenwerking 
begon met Engin Sevik, de 
gitarist van de groep. Het duo 
speelde met verschillende 
muzikanten samen en bezong 
vooral de verhalen van twee 
jonge mensen die vastzitten 
in de metropool en een 
verloren generatie dreigen te 
worden. In 2013 brachten ze 
hun debuutalbum Evdekilere 
Selam uit. Drie full albums 
verder spelen ze in Turkije voor 
duizenden enthousiaste fans.

Kaan Boşnak ― zang & gitaar
Engin Sevik ― elektrische gitaar
Ahmet Can Kalyoncu ― drums
Can Tunaboylu ― basgitaar
Çağahan Öztürk ― klavier

WOENSDAG 16 NOVEMBER 

HA CONCERTS
21:30



TEOMAN
Rock’n’roll

De populaire rockster TEOMAN 
komt naar de Handelsbeurs om 
er zijn nieuwe album Serseri 
voor te stellen. We zijn blij 
deze uitzonderlijke artiest 
terug in onze stad te mogen 
verwelkomen. Met gloednieuwe 
nummers, maar ook tijdloze 
klassiekers als Papatya, 
Kardelen, Paramparca en 
Istanbulda Sonbahar staat je een 
onvergetelijke avond te wachten!  

Teoman ― zang & gitaar
Hüseyi̇n Deni̇z Güngör ― drums
Caner Üstündağ ― basgitaar
Safa Hendem ― gi̇ taar
Hayretti̇n Serhat Ersöz ― klavier
Alança Oskay ― zang
Taylan Aygar ― cello

DONDERDAG 17 NOVEMBER

HA CONCERTS
20:15 



İstanbul Fasıl 
Ensemble 

Op een fasılavond geniet je tradi
tiegetrouw van heerlijke mezze en 
rakı, oftewel Turkse hapjes en de 
nationale Turkse anijsdrank.
Tijdens de Ottomaanse periode 
weerklonk fasıl in de paleizen en 
chiquere huizen. Tegenwoordig is 
deze lichte klassieke muziek vooral 
te horen in de restaurants van 
Istanbul, want geen fasıl zonder 
mezze- en rakıtafel. Geniet van 
het İstanbul Fasıl Ensemble en eet, 
zing en dans met ons mee.
İstanbul Fasıl Ensemble inter
preteert zowel Turkse klassieke 
muziek als fasıl. Goed voor een 
uitbundige avond met Turkse 
gezelligheid en sfeer.

Sadiye Erimli ― zang
Altan Gözetlik ― klarinet
Bora Dicle ― qanun
Alper Asutay ― viool
Gökhan Karcebaş ― cello
Bülent Elmas ― percussie

VRIJDAG 18 NOVEMBER

DE CENTRALE
20:00 

Fasılavond – 
Turkse klassieke muziek en hapjes



Istanbul is een iconische stad met 
een bijzonder rijk verleden, waar 
meerdere culturen al eeuwen en 
met wisselend succes proberen 
samen te leven. 
Een bruisende multiculturele 
metropool met een bewogen 
geschiedenis en een enorme 
rijkdom aan verhalen. Verhalen 
over liefde, uitdagingen, dromen, 
(onmogelijke) vriendschappen en 
de strijd voor een beter leven.
Het programma van Istanbul 
Ekspres verklankt deze verhalen op 
de meest diverse manieren. Naast 
de populaire megaster Teoman, 
die normaal gezien optreedt in tot 
de nok gevulde stadions hoor je 
evengoed feestelijke dansmuziek 
op een feestelijke fasilavond of 
de iets meer ingetogen klassieke 
kunstmuziek uit de Ottomaanse 
canon.  Popsterren en divas, 
een band die deathmetal en 
traditionele muziek naadloos 
samenbrengt, een muzikaal 
huwelijk tussen Turkije en de 
Balkan; het muzikale pallet van 
deze 12de editie van Istanbul 
Ekspres is al even gevarieerd en 
kleurrijk als Istanbul zelf.   Verwen 
je oren vijf dagen lang met het 
beste wat Istanbul ons vandaag op 
muzikaal vlak te bieden heeft. 

istanbul
ekspres



ZATERDAG 19 NOVEMBER

DE CENTRALE
20:00

YASAK HELVA 

Yasak Helva bestaat uit drie muzi
kanten met zeer uiteenlopende 
muzikale achtergronden: van 
death metal en grunge via jazz 
en pop tot arabesque en Turkse 
volksmuziek. Ze noemen hun 
muziek zelf elektrische folk en zijn 
te herkennen aan de unieke sound 
van hun cümbüş, een mix tussen 
een oed en een banjo, die ze stevig 
laten rocken.  

Salih Korkut Peker ― elektro-akustische cümbüş, çağlama
Hakan Görkem Bıyık ― basgitaar
Onur Ertem ― drums

Elektrische folk



ZATERDAG 19 NOVEMBER

DE CENTRALE
21:00 

Dolu Kadehi 
Ters Tut

Alternatieve rock

Uğurhan Özay ― zang
Oğulcan Ava ― gitaar/back vocal
Billur Battal ― back vocal
Dilan Balkay ― trompet, piano, back vocal
Bahadır Kartal ― elektrische gitaar, klavier
Şener Engin ― basgitaar
Berke Köymen ― drums 

Dolu Kadehi Ters Tut (Hou het volle 
glas ondersteboven) is een Turkse 
poprockband die in 2014 werd 
opgericht door Mürsel Oğulcan 
Ava en Uğurhan Özay. Hun in 2015 
thuis opgenomen debuutalbum 
‘Polonya’nın Başı Belada’ (Polen 
zit in de problemen) kende een 
gigantisch succes en Dolu Kadehi 
Ter Tut  werd op korte tijd één 
van de meest populaire groepen 
in Turkije. In 2017 kwam hun 
eerste studioalbum ‘Dünyanın 
En İyi Albümü’ (Beste album ter 
wereld) uit, gevolgd door ‘Karanlık’ 
(Donker) in 2019. Hun album ‘DKTT’ 
werd in 2021 op alle grote digitale 
platforms gelanceerd. Ondertussen 
heeft de groep wereldwijd 
miljoenen actieve volgers.  



ZATERDAG 19 NOVEMBER

DE CENTRALE
22:30

Alper Bakıner / LuXuS

Alper Bakıner is de oprichter, 
songwriter en zanger van LuXus, 
een protestgroep uit Istanbul 
die al vele jaren meedraait in de 
alternatieve muziekscene van 
Turkije. Met zijn nieuwste werk 
begint hij aan een gloednieuwe 
muzikale reis vanuit het kleine 
stadje waar hij zich na de 
pandemie vestigde. En deze reis 
houdt onder andere halt op het 
podium van De Centrale!  

Alper Bakıner ― zang, gitaar
Yusuf Alp Tambay ― fluit
Öğünç Poyraz ― trompet
Onur Çetinkol ― bas
Kerem Batumlu ― davul

Turkse protestmuziek



Özge Öz ― zang
Kadriye Bozkurt Katıkcı ― qanun
Neva Cansın Gülses ― klassieke kemençe
Pelin Değirmenci ― tanbur

ZONDAG 20 NOVEMBER

HA CONCERTS
11:00 

Hanımeli

Hanımeli (kamperfoeli) is het 
project van de Turkse zange
res Özge Öz, die bij sommigen 
wellicht ook bekend is van de 
band Ahuzar. Samen met drie 
klassemuzikanten brengt ze een 
veelkleurig en diep ontroerend 
repertoire van klassieke, roman
tische en hedendaagse liederen, 
gebracht op qanun, kemençe en 
tanbur.

Turks klassiek



Fatma Turgut
Turkse pop

Met haar unieke stem behoort 
zangeres Fatma Turgut tot één 
van de meest vooraanstaande 
vrouwelijke rockartiesten van 
Turkije. In 2007 maakte ze een 
vliegende start in Turkije met 
haar band Model. Na enkele 
succesvolle albums, ging ze haar 
eigen weg en bracht ze in 2019 
haar stevig bejubelde solo debuut 
Elimde Dünya (‘De wereld in 
mijn hand’) uit. Sindsdien werk
te ze samen met grote namen 
als Sertab Erener, Sabri Tuluğ 
Tırpan of Emre Aydın en is ze 
in eigen land een op handen 
gedragen artiest. Speciaal voor 
Istanbul Ekspres komt ze voor 
een exclusief concert naar 
België, bovendien haar eerste 
concert in Europa!

Fatma Turgut ― vocals 
Ozan İnam ― drums
Emre Merallı ― keyboard
Barış Ertunç ― elecktro guitars
Gürkan Bozacı ― bass guitars

ZONDAG 20 NOVEMBER 

DE CENTRALE 
20:00 



ONLINE
www.decentrale.be
www.haconcerts.be

BIJ DE TICKETSBUREAUS
UITBUREAU VZW 
www.uitbureau.be 
Veldstraat 82, 9000 Gent
+32 (0)9 233 77 88
Di t/m vr van 10:00 tot 17:00
Za van 10:00 tot 16:00

TICKETS GENT 
www.ticketsgent.be
Sint Baafsplein 17, 9000 Gent
+32 (0)9 265 91 65
Ma t/m vr van 10:00 tot 18:00
Za van 14:00 tot 18:00

AAN DE AVONDKASSA
Vanaf 1 uur voor aanvang
DE CENTRALE
Kraankindersstraat 2 -
inkom HAM (om de hoek)
9000 Gent
HA CONCERTS
Kouter 29
9000 Gent

tickets

Met een festivalpas kan je naar alle concerten, 
behalve de Fasıl op vrijdag. 
Koop je festivalpas online of bij een van de ticketbureaus.

FESTIVALPAS

PRIJZEN
16/11 Yüzüzeyken Konuşuruz | vvk € 27 - adk € 30
17/11 Teoman | vvk € 27- adk € 30
18/11 İstanbul Fasıl Ensemble
 Prijzen per tafel voor 6 personen incl. klein mezzebord.

Cat. 1: tafels 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 | vvk € 180 - adk € 200
 Cat. 2: tafels 1, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 | vvk € 162 - adk € 180
 Cat. 3: tafels 7, 14, 21 | vvk € 144 - adk € 160
19/11 Yasak Helva | vvk € 23 - adk € 26

Dulu Kadehi Ters Tut 
Alper Bakiner / LuXus

20/11 Hanımeli | € 15 
20/11 Fatma Turgut | vvk € 23- adk € 26 

Korting: Voorverkoop met Uitpas, -18-jarigen en groepen vanaf 10 tickets: -€ 3,00
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